
 

 

Português 

Instituto AOCP  
 

 

ÍNDICE: 

 

EXERCÍCIOS COM COMENTÁRIO..........................PÁG 01 a 55 

 

EXERCÍCIOS SEM COMENTÁRIO...........................PÁG 56 a 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Magno Rocha de Freitas Fernandes 



Soldado PM-ES [Português] 

 

1 
 

 
 

PORTUGUÊS  
INSTITUTO AOCP      

PM-ES 
 

100 QUESTÕES COMENTADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soldado PM-ES [Português] 

 

2 
 

Animais têm sotaque? 

Sim. Os biólogos chamam essas diferenças de dialetos. Essa é uma descoberta antiga: 2 mil anos 

atrás, Plínio, o naturalista romano, já havia observado que exemplares da mesma espécie de 

pássaro provenientes de lugares diferentes não soam iguais. Isso é possível porque as 

vocalizações de um sabiá ou bem-te-vi não vêm prontas no DNA: precisam ser aprendidas pelos 

bebês, exatamente como as linguagens humanas. E quando há aprendizado, a variação se torna 

inevitável. É importante diferenciar dialetos de variações genéticas. Galinhas brasileiras e 

chinesas provavelmente não pertencem à mesma linhagem. E pequenas variações anatômicas 

significam que elas vão cacarejar diferente. Mas essa é, por assim dizer, a “voz” dessas aves – 

não o sotaque. Outra possibilidade é que vocalizações diferentes evoluam por seleção natural 

conforme as necessidades de cada população. Essas são adaptações genéticas, e não variações 

culturais. 

Fonte: VAIANO, Bruno. Oráculo. Revista Super Interessante, n. 424, p. 59, fev/2021. 

 

De acordo com o texto, responda as questões de 01 a 03. 

 

01. Assinale a alternativa correta quanto ao seguinte excerto: “Essas são adaptações genéticas, 

e não variações culturais.”. 

a) A presença de “e” é essencial para a compreensão do período. 

b) O “e” adiciona uma informação oposta à anterior. 

c) A omissão de “e” comprometeria o sentido do excerto. 

d) O emprego da vírgula está incorreto, já que ela não tem função no excerto. 

e) A vírgula sinaliza que a informação que a segue poderia ser movida para outro lugar do 

período. 

 

Comentário: Gabarito letra B 

Esta questão trabalha com o emprego de vírgula e de conectivos. 

Observe: “Essas são adaptações genéticas, e não variações culturais.” 

Podemos observar que o termo "e" exerce, geralmente, a função de conjunção coordenativa 

aditiva. Por outro lado, neste contexto, notamos que a conjunção liga duas ideias opostas, 

atuando como conjunção coordenativa adversativa. 

Conjunções coordenativas adversativas exprimem uma ideia de oposição e contraste à 

oração anterior.  

Exemplo: mas, no entanto, porém, todavia. 

Podemos verificar a relação de oposição, ao substituir a conjunção "e" pela conjunção "mas": 

Essas são adaptações genéticas, mas não variações culturais. 
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09. Assinale a alternativa em que a expressão destacada NÃO é um vocativo. 

a) “Oh, Chico Buarque, pois não é que recebi uma carta [...]”. 

b) “Ela, Chico, não entendeu que você não é meu ídolo [...]”. 

c)  “Olhe, moça simpática, sua carta é um amor [...]”. 

d) “Mas é só, meu caro amigo.”. 

e) “Pois se Chico tem candura, e você acha que também tenho, você, minha amiguinha, é mil 

vezes mais cândida do que nós.”. 

 

 

10. Em qual alternativa o termo “que” é um pronome relativo? 

a) “[...] podemos tirar conclusões que nos ajudem a aterrissar na realidade [...]”. 

b) “[...] sabemos que nunca vamos dedicar muita energia [...]”. 

c) “[...] mesmo que seja um personagem de ficção.”. 

d) “O que pode extrair daquilo?”. 

e) “[...] lembramos que gostávamos de aventuras [...]”. 

 

 

Comentário: Gabarito letra E 

Trecho em análise: “Pois se Chico tem candura, e você acha que também tenho, você, minha 

amiguinha, é mil vezes mais cândida do que nós.”. 

Sim! A palavra em destaque não é um vocativo. Na verdade, a expressão "você" é o sujeito 

da oração "você é mil vezes mais cândida do que nós".   

Comentário: Gabarito letra A 

A palavra "que" como pronome relativo pode ser usada para referir-se a pessoas ou coisas, 

iniciando orações subordinadas adjetivas restritivas ou explicativas. 

Exemplo: A aluna que veio do exterior se deu bem com a turma. 

Observe no exemplo que a palavra "que" retoma o termo "aluna". 

Observe a construção:  

“[...] podemos tirar conclusões que nos ajudem a aterrissar na realidade [...]”. 

A palavra "que" retoma o termo "conclusões" e introduz a oração subordinada adjetiva "que 

veio do exterior". 

Sendo assim, pode ser classificada como pronome relativo. 
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22. No trecho “Brasil é um dos maiores consumidores de plástico, mas só recicla 2% do total”. 

O “mas” tem o mesmo valor de 

a) no entanto. 

b) embora. 

c) porquanto. 

d) conquanto. 

e) por conseguinte. 

 

 

23. A semântica estuda o sentido das palavras, expressões, frases e unidades maiores da 

comunicação verbal. Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta os fenômenos 

relacionados ao emprego de vocábulos distintos, mas semelhantes ou mesmo que possuem 

igualdade de pronúncia ou de grafia entre eles. 

a) Acrônimos e sintaxe. 

b) Radicalidade e sufixos. 

c) Retratividade e reflexos. 

d) Homonímia e paronímia. 

e) Paresia e parestesia. 

Comentário: Gabarito letra A 

A locução "no entanto" é adversativa. 

Observe: Acordei cedo, no entanto cheguei atrasado. 

A locução "no entanto" introduz uma ação que se opõe à ação expressa em "acordei cedo", 

além de manter a relação de independência de ambas as ações.  

Sendo assim, possui o mesmo valor que a conjunção "mas".  

Comentário: Gabarito letra D 

Esta questão trabalha com homonímia e paronímia. 

Homônimos são palavras com significados diferentes, podendo apresentar escrita e/ou 

pronúncia iguais ou semelhantes. 

Parônimos são palavras que possuem sonoridade e grafia semelhantes, mas sentidos 

diferentes. 

Observe que parte dos termos citados nas alternativas não se refere a categorias ou 

conceitos da gramática. Vamos discutir brevemente os termos que possuem significado nos 

estudos gramaticais: 

Acrônimo: palavra formada pela junção das letras ou sílabas iniciais de uma locução. 
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Animais têm sotaque? 

Sim. Os biólogos chamam essas diferenças de dialetos. Essa é uma descoberta antiga: 2 mil anos 

atrás, Plínio, o naturalista romano, já havia observado que exemplares da mesma espécie de 

pássaro provenientes de lugares diferentes não soam iguais. Isso é possível porque as 

vocalizações de um sabiá ou bem-te-vi não vêm prontas no DNA: precisam ser aprendidas pelos 

bebês, exatamente como as linguagens humanas. E quando há aprendizado, a variação se torna 

inevitável. É importante diferenciar dialetos de variações genéticas. Galinhas brasileiras e 

chinesas provavelmente não pertencem à mesma linhagem. E pequenas variações anatômicas 

significam que elas vão cacarejar diferente. Mas essa é, por assim dizer, a “voz” dessas aves – 

não o sotaque. Outra possibilidade é que vocalizações diferentes evoluam por seleção natural 

conforme as necessidades de cada população. Essas são adaptações genéticas, e não variações 

culturais. 

Fonte: VAIANO, Bruno. Oráculo. Revista Super Interessante, n. 424, p. 59, fev/2021. 

 

De acordo com o texto, responda as questões de 01 a 03. 

 

01. Assinale a alternativa correta quanto ao seguinte excerto: “Essas são adaptações genéticas, 

e não variações culturais.”. 

a) A presença de “e” é essencial para a compreensão do período. 

b) O “e” adiciona uma informação oposta à anterior. 

c) A omissão de “e” comprometeria o sentido do excerto. 

d) O emprego da vírgula está incorreto, já que ela não tem função no excerto. 

e) A vírgula sinaliza que a informação que a segue poderia ser movida para outro lugar do 

período. 

 

02. Em “[...] elas vão cacarejar diferente.”, o pronome em destaque faz referência à expressão 

a) “pequenas variações anatômicas”. 

b) “variações”. 

c) “Galinhas brasileiras”. 

d) “chinesas”. 

e) “Galinhas brasileiras e chinesas”. 

 

03. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a expressão destacada em “Mas essa é, por assim 

dizer, a “voz” dessas aves [...]”. 

a) Ela é uma expressão típica da variedade culta da língua. 
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28.  

 

Com base na tipologia textual e tendo em vista a estrutura e a finalidade textual, o Texto 

classifica-se como, predominantemente, 

a) narrativo. 

b) injuntivo. 

c) dissertativo. 

d) descritivo. 

e) explicativo. 

 

29. No excerto “[...] com toda ciência – e muita, mas muita paciência – criou toda matéria que 

há [...]”, a repetição do termo em destaque possui uma função textual que estabelece 

a) contrariedade. 

b) intensificação. 

c) quantificação. 

d) durabilidade. 

e) completude. 

 

30. Em “Não é como um conto, uma narrativa, um cordel ou até mesmo um ‘causo’, quando a 

graça, muitas vezes, está no desenvolvimento da ação.”, as aspas foram utilizadas no termo 

destacado para 

a) indicar uma palavra estrangeira que foi incorporada ao vocabulário nacional. 

b) marcar a informalidade do termo. 

c) manifestar uma ironia, ou seja, afirmar o contrário do que foi exposto. 

d) dar destaque para o termo que é mais essencial à compreensão da frase. 
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100. No trecho "Filmes caseiros de cada dia de minha vida são constantemente projetados em 

minha cabeça, 'transportando-me a qualquer momento'.", será obrigatório o uso do sinal 

indicativo da crase, caso a expressão em destaque seja substituída por  

a) o passado.  

b) uma lembrança passada. 

c) minhas memórias passadas.  

d) as lembranças passadas.  

e) meus momentos passados. 

 

GABARITO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
B E A D C C A B E A 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
C B A D A C D C B C 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
D A D E B C A C B B 

 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
C D A B D A B C A D 

 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
D D A C D D B A C E 

 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
C E B C A B D C A B 

 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
C A C B A C D C B C 

 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
A D C D A B D A B A 

 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
E C E A B D C E B B 

 

 


